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)RF(  مبانی فرکانس رادیویی: فصل اول

RF  مبانی
RF  رفتار
Gain (Amplification)
Loss (Attenuation)
Reflection
Refraction
Diffraction
Scattering
Absorption
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مبانی )Radio Frequency (RF
فرکانسهای رادیویی در واقع سیگنال های ) High Frequency Alternating Current (ACهستند که بعد از عبور از سیم رسانا ،
توسط آنتن به هوا متشعشع می شوند .در واقع آنتن مبدل ) (Converter/Transformerیک سیگنال سیمی به سیگنال بی سیم (و
بالعکس) است .وقتی سیگنال  ACروی هوا تشعشع می شود  ،بشکل امواج رادیویی در می آید  .این امواج از مبدا (آنتن) در همه جهات
بصورت مستقیم  ،به یکباره حرکت می کنند و پخش میشوند ؛ مثل پرتاب سنگ به آب ساکن و آرام  ،و ایجاد موج های حاصله و حرکت آنها .

رفتار RF
پس از این مقدمه ،به رفتار های مختلف  Radio Frequencyرا در محیط میپردازیم:
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Gain
به افزایش دامنه سیگنال گویند و در واقع فرایندی  Activeاست ؛ یعنی سیگنال توسط منبع تغذیه ) (Power Sourceخارجی (و یا
توسط یک آنتن  ، )High-gainهمانند یک آمپلی فایر ) (RF Amplifierتقویت می شود .
البته یک فرایند  Passiveنیز می تواند موجب  Gainشود  .مثال ترکیب سیگنالهای منعکس شده بهمراه سیگنال اصلی موجب تقویت
سیگنال اصلی می شود  .عموما به غیر از موارد خاص  ،هرچه سیگنال قویتر باشد بهتر است .

Loss
کاهش مقدار قدرت سیگنال را  Lossمی گویند .این  Lossعوامل بسیار زیادی می تواند داشته باشد ،مثل مقاومت غیر همسان کابل و
کانکتور که موجب برگشت سیگنال و در نتیجه کاهش قدرت سیگنال می شود Loss .چه در کابل و یا هوا ممکن است اتفاق بیافتد .بطور
مثال بسته به مانعی که سر راه سیگنال است ،ممکن است موجب جذب ،انعکاس ،و یا حتی تخریب سیگنال شود .در برخی از موارد  Lossرا
عمدا بوجود می آورند و این کار در جهت کاستن از قدرت سیگنال در نقاط خاص توسط  Attenuatorانجام میگیرد.
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Reflection
وقتی موج الکترومغناطیسی به جسمی با ابعاد بزرگ (نسبت به طول موج) برخورد کند  ،منعکس شده و تغییر جهت می دهد  .انعکاس عموما
در برخورد با سطح زمین  ،ساختمان  ،دیوار و یا هر مانع دیگر روی می دهد  .هر چه سطح صاف و صیقلی تر باشد  ،موج منعکس شده سالم
تر می ماند  .انعکاس ممکن است موجب بروز مشکالتی گردد ؛ در واقع انعکاس چندباره ی سیگنال اصلی بر اساس برخورد با اجسام متعدد در
ناحیه انتقال  Multipath ،نامیده می شود و موجب تضعیف  ،تباه شدن و یا ایجاد رخنه و سیگنال بریده بریده شود(در سطوحی نظیر
دریاچه یا استخر  ،سقف فلزی  ،در و دیوار فلزی و غیره)  .برای حل این مشکل  ،می توان از سخت افزارهای مخصوصی (مثل انواع آنتن ها)
استفاده کرد .

Refraction
به انحراف سیگنال  ،وقتی از رسانه ای به رسانه دیگر (تغییر چگالی) وارد می شود  refraction ،می گویند  .وقتی موج به رسانه متراکم تر
می رسد (مثل هوای سرد میانکوه)  ،دچار انحراف زاویه می شود  .این مشکل اغلب در لینک های با فاصله طوالنی اتفاق می افتد (تغییر
اتموسفر و شرایط جوی).
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Diffraction
 Diffractionبه انحراف سیگنال نسبت به اطراف یک مانع (بشکل نامعمول و ناهنجار) و ایجاد خمیدگی موج گفته می شود ؛ در حالیکه
 Refractionبه انحراف سیگنال در داخل خود مدیا اشاره می کند .

Scattering
پراکندگی در برخورد با سطحی زبر که دارای ناهمواری های ریز (نسبت به طول موج) است و منجر به انعکاس موج به چندین زاویه به ازای هر
برآمدگی ناهموار می شود  scattering ،نام دارد  .نوع دیگر این پراکندگی  ،می تواند برخورد موج با گرد وغبار و اجسام ریز معلق در هوا
دانست .
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Absorption

جذب سیگنال زمانی اتفاق می افتد که موج  RFبه شیئی برخورد می کند  ،اما نه منعکس شده  ،نه از آن عبور میکند و نه منحرف می شود .
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 ریاضیات و محاسبات، RF  اجزاء: فصل دوم
Intentional Radiator 
Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) 
RF  ریاضیات
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Intentional Radiator
طبق تعریف ) ، Federal Communication Commission (FCCبه دستگاهی از  RFمی گویند که وظیفه ایجاد و تشعشع سیگنال
های  RFرا دارد  .به دید سخت افزاری  ،این تعریف خود شامل کل دستگاه  RFو کابل ها (به غیر از آنتن) می شود  .هرجا صحبت از
 Power Output of Intentional Radiatorمی شود  ،منظور  Powerدر آخرین کابل خروجی به آنتن است .

)Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP
 ،EIRPتوان ی است که از آنتن تابانیده می شود و حاصل مجموع قدرت همراه با محاسبه  Gainیک آنتن میباشد .
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ریاضیات RF
برای محاسبه قدرت از وات ( )Wattو دسیبل ( )dBاستفاده میکنیم  Watt .مقیاسی خطی است و می تواند صفر باشد ؛ در حالیکه مقیاس
 dBنسبی و لگاریتمی است و نمی تواند صفر باشد .برای ارتباط دادن  dBبه  ، Wattاز  dBmاستفاده می کنیم بطوریکه داریم :
1 mW = 0 dBm
مثال :
10 mW + 3dB = 20 mW
100 mW – 3dB = 50 mW
10 mW + 10dB = 100 mW
300 mW – 10dB = 30 mW

برای خطی کردن مقیاس دسیبل (چون نسبی است) در محاسبه  Gainآنتن ها از  dBiاستفاده می شود.
یعنی هر بار که  dBi 1افزوده شود  Powerدو برابر و اگر 3dBiکم شود  Powerنصف می شود در حالیکه اگر  10dBiافزوده شود 01
برابر می شود! چون لگاریتمی است.
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RF  آنتن ها و سیگنال های: فصل سوم

 در آنتنBeam  و پهنایGain 
 انواع آنتن ها
Omnidirectional 
Semidirectional 
Highly directional 
Line Of Sight
Fresnel Zone
Polarization
Voltage Standing Wave Ratio
مثال کاربردی در مورد آنتن ها







Wireless  تجهیزات و دستگاههای جانبی
Amplifier
Attenuator
Lightning Arrestor
Splitter
Connectors
Cables
Frequency Converter
Test Kits
Power Over Ethernet مبدل
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 Gainو  Beamwidthدر آنتن
یک آنتن (بدون در نظرگرفتن آمپلی فایر و فیلتر) یک دستگاه  Passiveاست و هیچ تغییری در قدرت سیگنال ورودی ایجاد نمی کند ؛ اما با
استفاده از شکل و خاصیت فیزیکی خود می تواند موجب افزایش قدرت سیگنال شود (هر چه  RFرا به  Beamو پرتو باریکتر جلو ببرد ،
بیشتر متمرکز شده )مثل پرتو باریک نور( و به برد آن می افزاید).
در واقع با تغییر  Beamwidthکه توسط زوایای  Horizontalو  Verticalاندازه گیری می شود  ،این کار صورت می گیرد  .بطور مثال ،
یک آنتن  Omni-Directionalکه  111درجه افقی ) Beamwidth (Horizontalدارد ،با محدود شدن به  11درجه و در یک جهت
(با قدرت یکسان) مسیر بیشتری را طی میکند.

ما نمی توانیم یک  Isotropic Radiatorبسازیم (کره ای که تششع همگرا و یکسان به همه سو با قدرت مساوی و در یک زمان دارد ؛ مثل
خورشید) ؛ اما می توانیم آنتن  Omni-Directionalی بسازیم که در  111درجه افقی امواج را منتشر کند (یعنی فقط  Horizontalو نه
در  111درجه  . )Verticalهر چه  Gainآن را بیشتر کنیم  ،افقی تر و کشیده تر می شود .
 Gainیک آنتن با  dBiنشان داده می شود (به معنی دسیبل در واحد یک  .)isotropic radiatorدرازا  ،باریکی  ،تمرکز و Focus
 Beamیک آنتن موجب افزایش  Gainدر آنتن می شود و به اندازه آن  Beamwidthمی گویند که با دو بردار  Verticalو
 Horizontalو زاویه آنها مشخص می شود  .آنتن ها دارای  Beamwidthمختلف هستند :
درجه Horizontal Beamwidth

نوع آنتن
Omni-Directional
Patch/Panel
Yagi
Parabolic

360
30~180
30~78
4~25

درجه Vertical Beamwidth
7~80
6~90
14~64
4~21
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انواع آنتن
نقش آنتن ،تبدیل انرژی الکتریکی به امواج  RFدر فرستنده و متقابال تبدیل امواج  RFبه انرژی الکتریکی در گیرنده است  .اندازه فیزیکی یک
آنتن (مثل طول) مستقیما مرتبط با فرکانس ارسال و دریافت آن می باشد .

آنتن های (Dipole) Omni-Directional
آنتن استاندارد نصب شده روی APها  Dipole ،است  .آنتن های  Dipoleدارای قسمتی بطول یک اینچ هستند که امواج را به اطراف محور
ارسال می کنند ؛ مثل آنتنهای گیرنده تلویزیون که بصورت گوش خرگوش ) (Rabbit Earهستند ؛ در حالیکه بسیار کوچکتر از آنتن های
 100 MHzی تلویزیون هستند  Dipole .همانند آنتن های  Omni-Directionalانرژی را در قیف مانندی بنام  beamمتمرکز می
کند  .هر چه فرکانس باالتر رود  ،طول موج و آنتن کوچکتر می شوند .
 Dipoleدر همه جهات امواج را منتشر می کند غیر از راستای کابل خودش (بشکل شیرینی حلقه ای توخالی) و بصورت افقی تمام 111
درجه پیرامون خود را پوشش می دهد اما مقدار کمی از باال و پایین خود را نیز شامل می شود و هر چه  Gainآنرا بیشتر کنیم  ،خمیده تر و
پوشش افقی آن بهتر شده  ،اما از پوشش عمودی آن کاسته می شود .

اگر  Dipoleرا در طبقه از ساختمان قرار دهیم ،سیگنال همان طبقه را بصورت افقی بهتر پوشش می دهد تا طبقات باالیی یا پایینی  .به
همین دلیل در ارتباط ) PTMP (Point to Multi-pointکاربرد وسیعی دارد  .برای مصارف  Indoorبهتر است در مرکز محوطه مورد
نظر و نزدیک سقف قرار گیرد.

انواع آنتن های  Omni-Directionalعبارتند از :


Omni Pillar Mount Antenna
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Omni Ground Plane Antenna
Omni Ceiling Mount Antenna
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آنتن هایSemi-Directional
این گونه از آنتن ها برای برقراری لینک های ( Point to Pointفواصل کوتاه تا متوسط) و همچنین مصارف  Indoorبا قرارگیری در
گوشه مناسب هستند .

گاهی بجای استفاده از چند  APبهتر است از یک یا دو آنتن  Semi-Directionalاستفاده کرد که موجب پوشش بهتر و صرفه جویی در
هزینه می شود  .از انواع این آنتن می توان موارد زیر را نام برد :




Yagi Antenna
Patch Antenna
Panel Antenna
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آنتن های Highly-Directional
سیگنال های حاصل از این آنتن ها باریکتر و متمرکزترند ) (High-Gainو فقط برای مصارف  PtPبین  04تا  41کیلومتر مناسبند و باید
بخوبی نصب شوند .

از انواع آین آنتن می توان به موارد زیر اشاره کرد:



Highly-Directional Grid Antenna
Highly-Directional Parabolic
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مسیر دید مستقیم )Line of Sight (LOS
خط مستقیم از شیئ ی در معرض دید (فرستنده) تا چشم بیننده (گیرنده) را  LOSتعریف می کنیم  .این تعریف که برای نور ارائه شده است ،
برای  RFنیز می تواند استفاده شود ؛ به این دلیل که امواج رادیویی نیز در خط مستقیم حرکت کرده  ،مثل نور دچار انعکاس و خمیدگی می
شوند .

منطقه فرزنل Fresnel Zone
یکی از مسایل مهمی که در طراحی و یا حل مشکل  RFباید در نظر داشت  Fresnel Zoneاست .این ناحیه در واقع محیطی است پیرامون
 ، LOSکه به شکل یک سری بیضی متحدالمرکز دو نقطه در  RFرا بهم متصل می کند  .اگر مانعی در این محیط قرار گیرد  ،روی ارتباط ما
تاثیر می گذارد  .در پاره ای از مواقع موجب از بین رفتن ارتباط و یا ممکن است موجب  Lossشود.

در طراحی  Fresnel Zoneباید در نظر داشت که اگر حدودا  01تا  41درصد دارای مانع باشد مشکل زیادی را ایجاد نمی کند  ،اما در
صورتیکه موانعی مثل درخت (که دارای رشد است) وجود داشته باشد  ،بهتر  Fresnel Zoneبدون مانع و با حدود صفر درصد مزاحمت دید
برقرار شود .
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Polarization
امواج رادیویی خواص الکترومغناطیسی دارند و از دو بخش الکتریکی و مغناطیسی تشکیل شده اند  .در واقع ما با موج الکتریکی و جهت و
موقعیت این موج نسبت به زمین  Polarization ،را تعریف می کنیم .

امواج حاصل از یک آنتن به موازات آن منتشر می شوند ؛ در نتیجه امواج یک آنتن ( Verticalعمودی)  ،دارای  Polarizationعمودی
خواهند بود (زیرا توسط یک قطعه فلزی روی آنتن و موازی با آن منتشر می شوند)  ،و اگر آنتن گیرنده نیز به همان گونه  Polarizeنشده
باشد  ،دچار مشکل در دریافت خواهد شد .
آنتن های  APها بصورت عمود بر زمین و  Verticalهستند و آنتن های کارت های  PCMCIAبسختی دارای پوشش مناسب و کافی
هستند  .به همین دلیل  ،تغییر مکان  Laptopها در آنتن دهی بهتر آنها نقش زیادی دارد  .این در حالیست که کارتهای نصب شده روی
 PDAها (بدلیل  Verticalبودن موقعیت  )PCMCIAو همچنین آنتنهای داخل  Laptopها (که اکثرا کنار مانیتور هستند)  ،بهتر عمل
می کنند .

پیشنهاد می شود در جایی که تعداد  PCMCIAها زیاد است آنتن های  APها را بصورت ( Horizontalافقی) قرار دهیم.
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)Voltage Standing Wave Ratio (VSWR
 VSWRوقتی اتفاق می افتد که مقاومت بین دو دستگاه در یک سیستم  RFغیرهمسان باشد .این اختالف مقاومت  ،موجب Return loss
می شود که در اثر برگشت جریان در خالف جهت فرستنده ) ، (transmitterمقداری از  Powerهدر می رود و به آنتن نمی رسد .
عالمت شناسایی این مشکل  ،اختالف سطح سیگنال ( )Signal Levelاست (یعنی بجای آنکه ثابت بماند  ،متغیر می شود).
میزان  VSWRیک نسبت است و اغلب به صورت  0:0/4است؛ که عدد دوم همیشه  0می باشد (زیرا که مقدار اصلی است و عدد اول متناسب
با آن مشخص می گردد) .هر چه عدد سمت راست به یک نزدیکتر باشد  ،بهتر است  VSWR .را بوسیله  SWR Meterمیتوان اندازه گرفت.
آب و رطوبتی که به داخل کابل و کانکتور ها نفوذ می کند  ،در خوشبینانه ترین حالت  ،موجب افزایش  VSWRمی شود؛ از همین رو دستگاه
های  Outdoorباید به بهترین شکل محافظت و درزگیری شوند .
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مثال کاربردی در مورد آنتن ها
می خواهیم در طبقه ای از یک بیمارستان با یک راهروی بلند و اتاق های مشرف به آن ،یک  WLANطراحی کنیم  ،در حالیکه سیگنال به
طبقه فوقانی و تحتانی نیز برسد.
در این مثال می توانیم بجای این که از چندین  APبا آنتن های  Omni-Directionalاستفاده کنیم  ،از آنتن  Patchکه Semi-
 Directionalهستند بهره برده و آنرا در انتهای راهرو قرار دهیم  .برای پوشش بهتر اتاق های دو طرف راهرو  ،به آنتن با  Gainباال نیاز
داریم که با توجه به کوچک شدن  Vertical Beamwidthو ضعیف شدن سیگنال در جهت عمودی  ،از آن صرف نظر کرده و از یک
 Patchدیگر در انتهای دیگر راهرو استفاده می کنیم  .بدین ترتیب عالوه بر پوشش عمودی (طبقات باال و پایین)  ،راهرو و اتاق ها (افقی) را
نیز پوشش داده و در هزینه نیز صرفه جویی کرده ایم .

نکته  :قانون  6 dBمی گوید بازای افزایش  EIRPبه میزان  ، 6dBدو برابر به مسافت پوشش افزوده می شود و بالعکس  .این قانون به
( Path Lossدر واقع  )Free Space Path Lossاشاره می کند .
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دستگاه های جانبی Wireless
در این بخش  ،با انواع تجهیزات و دستگاههای جانبی پرکاربرد در شبکه های وایرلس آشنا می شویم .

RF Amplifier 
 : Unidirectionalتقویت سیگنال قبل از ارسال توسط آنتن.
 :Bidirectionalتقویت حساسیت گیرنده آنتن قبل از  ،APپس از دریافت.
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RF Attenuator 
می تواند در ورودی یا خروجی  RFقرار گیرد Attenuator .و  Amplifierهر یک به دو صورت Fixedو  Variableموجود می
باشند که توسط تنظیم کردن نوع  Variableآنرا میتوان به میزان مختلف تقویت و یا تضعیف کرد .استفاده از  Attenuatorهای
 Variableپیشنهاد نمی شود.

Lightning Arrestor 
جریان ناپایدار و زودگذر رعد و برق (به اجسام نزدیک به محل) ،انرژی الکتریکی زیادی را به زمین منتقل می کند  .از آنجا که کابل
 Coaxبسیار مستعد نسبت تحت تاثیرقرارگرفتن ازجریان محیط است و موجب بروز مشکل و انتقال جریان شدید به  APو Bridge
می شود  ،از  Lightning Arrestorاستفاده می کنیم  .این  ، Arrestorبر خالف گمان همگان برای تضیف برخورد آذرخش به
سیستم نیست و توان چنین مقاومتی را مسلما ندارد  ،بلکه پس از برخورد آذرخش به جسم نزدیک و ایجاد جریان فراگذر در Line
 ، Transmissionسیستم آنرا تشخیص داده و به سرعت گازی که در داخل خود قرار دارد را ( Ionizeتجزیه به یون) می کند و
ارتباطی با مقاومت کم با زمین برقرار می کند .
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RF Splitters 
این دستگاه  ،سیگنال  RFرا از یک ورودی به دو یا چند خروجی یکسان منتقل می کند که برای استفاده دو آنتن و یا برای اندازه
گیری  Powerو اتصال آنتن همزمان مورد استفاده قرار می گیرد .
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RF Connector 
انواع و اقسام  Connectorبرای شبکه بی سیم مورد استفاده بوده است که طبق قوانین  FCCهر سازنده  Connectorمختص به
خود را استفاده می کند ؛ بطور مثال دو گونه  N Connectorو  SMAرا می توان نام برد .

RF Cable 
کابل شبکه  RFهر چه کوتاه تر ،کم  Lossتر و از قبل  Connectorزده شده (نه دست ساز) باشد بهتر است  .از انواع معروف آن
) Belden (RF) ،Andrew (Heliaxو ) Times Microwave (LMRهستند .
کابل های رابط  connectorاستاندارد به دستگاه سازنده را  Pigtailمی گوییم.
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Frequency Converter 
مبدل فرکانس برای منطقه ای که اجازه استفاده از فرکانس خاصی به ما داده نمی شود (ترافیک فرکانسی) بسیار کارآمد است و بهتر
از تغییر کل سیستم  Wirelessمی باشد  .پس از تبدیل  ،مسلما باید از آنتن و کابل مرتبط با خروجی استفاده کرد  .بطور مثال :
.2.4 to 5.8 GHz Frequency Converter
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Test Kits 
از  Signal Generatorو  Power Meterبرای تست کابل ،کانکتور و  ...می توان بهره برد .

Power over Ethernet (PoE) 
 ، PoEروش ارائه برق  DCروی کابل  CAT 5به  APاست .در واقع کابل عالوه بر انتقال  ، Dataبرق را نیز منتقل می کند PoE .
در سه نوع و گونه مختلف قابل استفاده است:




Single-port DC voltage injectors
Multi-port DC voltage injectors
Ethernet switches with PoE

در ضمن هیچ استاندارد رسمی برای  PoEوجود ندارد و سازندگان از استاندارد های خود برای ارایه  PoEاستفاده می کنند  .هرچند
 IEEE ،در حال ارائه استاندارد  802.3afبرای این کار است( .در حال حاضر استاندارد شده – این مطلب قدیمی است!!!)
برای دستگاه هایی که  PoEرا پشتییبانی نمی کنند  ،می توان از  Pickerیا  Tapاستفاده کرد (که به کابل متصل شده و جریان
 DCرا مستقال به یک  Jackمنتقل می کند و به دستگاه می دهد  ،در واقع می توان گفت که  Pickerیک Ethernet Splitter
است).
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فصل چهارم  :سازمان ها و استانداردهای وایرلس
 استانداردها و سازمان ها
 باندهای فرکانسی آزاد طبق قوانین FCC
 باند فرکانسی ISM
 باند فرکانسی UNII
 قوانین میزان توان ()FCC
Point to Multi-point 
Point to Point 
 استانداردهای  IEEEدر مقابل ETSI
 استانداردهای IEEE 802.11
802.11 
802.11b 
802.11a 
802.11g 
802.11h 
 استاندارد IEEE 802.11i
 استاندارد IEEE 802.16
 سایر ارتباطات بیسیم (رقبای )802.11





OpenAir
Home RF
Bluetooth
IrDA
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استاندارد ها و سازمان ها
از آنجا که  Wireless LANاز فرکانسهای رادیویی جهت ارتباط بهره می برد  ،قوانین و مقرراتی نظیر رادیو  AM/FMرا شامل می شود.
) Federal Communication Commission (FCCتنظیم کننده قوانین استفاده از  Wireless LANاست و کلیه ی قوانین
مخابرات بی سیم در آمریکا توسط  FCCوضع می شود .
 IEEEدر آمریکا و  (European Telecommunications Standard Institute) ETSIدر اروپا به وضع استاندارد های ارتباطات
می پردازد.

باندهای فرکانسی آزاد طبق قوانین FCC
باند فرکانسی (Industrial – Scientific – Medical) ISM

 ISM Bandفرکانسهای قابل استفاده بصورت ( License Freeبدون نیاز به اخذ مجوز) است که توسط  FCCاز پیش برای مصارف
صنعتی ،علمی و درمانی رزرو شده است.
مصارف
Cordless Phone, Wireless Cam, WLAN
IEEE 802.11, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
مربوط به  WLANنیست
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طول
26 MHz
100 MHz
150 MHz

فرکانس
902-928 MHz
2.4-2.5 GHz
5.72-5.87 GHz

(Unlicensed National Information Infrastructure) UNII باند فرکانسی
.( تشکیل شده است4 Channels)  کانال4  هرکدام،100 MHz از سه بازه فرکانسی
فرکانس

طول

IEEE Power

مصارف

5.15-5.25
5.25-5.35
5.72-5.82

100 MHz
100 MHz
100 MHz

40 mW
200 mW
800 mW

IEEE 802.11a Lower Band (indoor)
IEEE 802.11a Middle Band (in/out)
IEEE 802.11a Upper Band (outdoor)

. است1W  و250mW ،50mW  یعنی به ترتیب. استIEEE  بیشتر از میزان استاندارد25%،FCC  مجازPower میزان

(FCC) Power قوانین میزان
Point to Multi-Point
Max EIRP: 4W
Max Intentional Radiator: 1W
.) کم کنیم30dBm  (از مجموع3dB ، Intentional Radiator  باید از، EIRP  اضافه در6 dBi  به ازای هر: توجه

:مثال
Intentional Radiator=1W (30dBm) + 12dB Antenna -> EIRP=16W > 4W
–> 16 = 4 + 6 + 6 –> Intentional Radiator – 6dB (30 – 6) = 24dBm
–> EIRP = 24dBm (250mW) + 12dBi = 36dBm = 4W

Point to Point
Max EIRP: Unlimited
Max Intentional Radiator: 1W
 در. کم کنیمIntentional Radiator  ازdB  که بیشتر باشد باید یک3dB  به ازای هر،  فرض کنیم6dB  آنتن راGain اگر
. آنتن موجب افزایش آن شودGain  قایل نیست ؛ البته بشرطی کهEIRP  محدودیتی برایFCC ، ارتباط نقطه به نقطه
) که البته به ازای1W Intentional Radiator + 23dBi = 200W(  محدود می شود23dBi  آنتن نیز به، UNII در باند
. بکاهیمPower  می توانیم از، بیش از حد مجازdB هر
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استاندارد های  IEEEدر مقابل : European Telecom Standard Institute
Personal Area Network (PAN) IEEE 802.15 – ETSI HiperPAN
Wireless LAN IEEE 802.11 – ETSI HiperLAN
Wireless MAN IEEE 802.16 – ETSI HiperMAN – HiperAccess
Wirelss WAN IEEE 802.20 – 3GPP – EDGE






سری استاندارد های IEEE 802.11
استاندارد 802.11
استاندارد اصلی  Wireless LANاست که پایین ترین سرعت را درهر دو تکنولوژی  RFو انتقال نوری شامل می شود و توسط  IEEEدر
سال  0117ارایه شد.

استاندارد 802.11b
استانداردی سریعتر با حوزه ارسال محدودتر که اغلب آنرا با نام  Wi-Fiمی شناسند و این استاندارد در  0111بعنوان اصالحیه IEEE
 802.11شناخته شد.

استاندارد 802.11a
این استاندارد که بسیار سریعتر از ( 802.11bاما ناسازگار با آن) است در سال  0111توسط  IEEEمعرفی شد .این استاندارد از فرکانس
 5GHzباند  UNIIاستفاده می کند و بهمین دلیل با استاندارد های  802.11دیگر سازگار نیست  .با سرعتهای 6, 9, 12, 18, 24, 36,
 48 & 54 Mbpsکار می کند و با استفاده از  Rate Doublingبه  108 Mbpsنیز دست یافته است  .هرچند که در IEEE
 802.11aفقط به  00 ،1و  24Mbpsاشاره شده است .
این استاندارد از تکنولوژی ) OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexingاستفاده می کند و در واقع عامل
موفقیت در سرعت این استاندارد است  802.11g ( .نیز که بعدا ارائه شد از این تکنولوژی جهت دستیابی به  54Mbpsسود می برد).
در این استاندارد برای استفاده  ، In-doorچهار کانال  Lower Bandو چهار کانال ( Middle Bandطبق  )UNIIداریم که در کانال
 20 MHzپهنا دارد .
 OFDMهر کانال ) (20 MHzرا به  52 Sub-carrierتقسیم می کند که هر یک  300 KHzپهنا داشته و همزمان از تمام این کانال
ها برای ارسال بصورت موازی بهره می برد و بخاطر احتمال وقوع خطا از  FECاستفاده می کند .
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 Forward Error Correctionکه به  802.11aاضافه شد  ،با استفاده از تکثیر یک کپی دیگر ازاطالعات (که Primary
 Dataتوسط یک الگوریتم از  Secondary Dataقابل استنباط است) وقوع خطا را به حداقل می رساند.

استاندارد 802.11g
آخرین استاندارد ارائه شده بر پایه  802.11که سرعت باالیی نظیر  802.11aو سازگاری مناسبی با  802.11bدارد  ،تا  Upgradeهای
 802.11bرا ارزانتر سازد و در سال  0111ارائه شده است  .از  OFDMبهره می برد و برای سازگاری با استاندارد های پیشین  DQPSKرا
نیز پشتیبانی می کند.

استاندارد 802.11h
برای سازگاری با  ETSI Hiper-Lan 2که مشابه  802.11aاست  ،توسط  IEEEارائه شده است.

استاندارد  802.11nدر زمان نگارش مقاله مصوب نشده بود که به سرعت  333مگابیت در ثانیه میرسد و بکمک MIMO
پوشش بهتری را بکمک سه آنتن بهمراه دارد.
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IEEE 802.11i استاندارد
 وKey Generation ، AAA ، EAP ، 802.1x  است که شامل410200  شامل موارد امنیتی ذکر نشده در،IEEE 802.11i استاندارد
.  استEAP  وVPN ، 802.1x  برای باالبردن امنیت شبکه بی سیم راه حل استفاده از.  استMutual Authentication

:  عبارتند از802.1x  اجزای.  میسر می سازدAuthentication  دستیابی به الیه دو را تنها پس از802.1x
Supplicant (Client)
Authenticator (AP)
Authentication Server (RADIUS)





: را تشریح میکنیمEAP  انواع،  در ادامه بحث.  استPPP  درPAP  وCHAP  مشابهLAN  درEAP
EAP-MD5
EAP-LEAP
EAP-TLS
EAP-TTLS
EAP-PEAP
EAP-SRP
EAP-SIM
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حال به بررسی هر یک می پردازیم:


 MD5از اولین نمونه های اجرایی  EAPاست که از  MD5استفاده کرده است.



 (Lightweight) LEAPنمونه  EAPبکارگرفته شده در دستگاههای سیسکو است و قابلیتهای امنیتی زیادی نظیر Dynamic
 WEP Generationرا داراست.



 (Transport Layer Security) TLSبا استفاده از  Mutual Authenticationو  Certificateبین کاربر و سرور عمل
کرده و از  Dynamic User & Session-based WEP keyاستفاده می کند که در ویندوز نیز پشتیبانی می شود.



 (Tunneled Transport Layer Security) TTLSبر اساس  EAP-TLSساخته شده که عالوه بر مزایای آن تنها به
 Server-side Certificateنیاز است  .در واقع مراحل  Authenticationنیز داخل یک تونل  TLSپنهان می شوند  .این
روش توسط  Funk Softwareو  Certicomارائه شده است .



 (Protected) PEAPتوسط سیسکو و مایکروسافت در رقابت با  TTLSارائه شده که عالوه بر مزایای آن  ،در نسخ
 Windows XP SP1و  Cisco ACU 5به بعد نیز  Built-inپشتیبانی می شود.



 (Secure Remote Password) SRPیک پروتکل امن برای مواردی است که کاربر تنها نیاز به خاطر سپردن یک رمز
کوچک را دارد.



 (GSM Subscriber Identity Module) SIMبرای ارتباطات  Mobile IPو قابلیت  Authenticationکاربر با استفاده
از اطالعات  SIM Cardآن در شبکه موبایل است .این ایده برای استفاده از خطوط موبایل در ارتباط شبکه ی بی سیم نیست ،
بلکه استفاده از آن برای شناسایی کاربر است.
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استاندارد 802.16
این استاندارد  ،خود به چندین استاندارد دیگر تقسیم می شود ،از جمله :





IEEE 802.16
IEEE 802.16a
IEEE 802.16e

نکته  :عامل موفقیت این تکنولوژی استفاده از  QAMو  QPSKاست که در  3Gنیز بکار گرفته شده اند  .فرکانس های زیر  10GHzقادرند
از موانع عبور کنند ؛ از این رو سیستم های  GSMاز  900MHzتا  1800MHzاستفاده می کنند.

نکته  WiMAX :یا  Worldwide Interoperability for Microwave Accessسازمانی برای تطابق بین محصوالت سازندگان
در رابطه با  410201است (مثل  WiFiو . )410200

دیگر ارتباطات بی سیم (رقبای )802.11
در این بخش  ،با سایر استانداردهای بی سیم که برای مصارف مشابه استفاده می شوند  ،آشنا می شویم .

استاندارد OpenAir
این استاندارد توسط ) Wireless LAN Interoperability Forum (WLIFوضع شده و از تکنولوژی  FHSSبا حداکثر سرعت
 800Kbpsتا  1.6Mbpsاستفاده می کرد  .این استاندارد بعنوان یک جایگزین برای  410200در زمان خود مطرح بود  ،اما با آن سازگار
نبود .

استاندارد HomeRF
این استاندارد در باند  2.4 GHzکار می کند و در هر ثانیه  41بار  Frequency Hoppingانجام داده و بسیار سریع تر از  410200با
 FHSSهمراه است.
 HomeRF 2از  Wide Band Hoppingبهره برده و به  10 Mbpsدست پیدا کرد  .در این تکنولوژی از ( SWAPیا همان Shared
 Wireless Access Protocolکه در واقع تلفیقی از  CSMAو ( TDMAارتباطات موبایل) است و خود ادغامی از استاندارد های
 DECTو  410200بوده است) استفاده شده و دارای خصوصیت ( WEPامن تر از  ) 802.11 WEPو سازگاری با استاندارد قدیمی
 OpenAirاست .
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استاندارد Bluetooth
این تکنولوژی نیز از  Frequency Hoppingبهره برده و در هر ثانیه  0111بار فرکانس خود را تغییر می دهد  Dwell time .آن در
حدود  104میکرو ثانیه است و در باند  2.4 GHz ISMارتباط برقرار می کند  .در عمل  Bluetooth ،روی  410200ایجاد مشکل کرده و
بعنوان  All-band Noiseشناخته می شود ؛ هر چند که خودش بخاطر مکانیزم  Hoppingدچار مشکل نمی شود  .از این رو  ،در مناطق
 ، WLANپالکارد های  NO Bluetoothبه چشم می خورد .
استاندارد  410204بنام  Personal Area Networkتوسط  IEEEبرای  Bluetoothارایه شده است.
تجهیزات  Bluetoothدر سه کالس  Powerدسته بندی می شوند 1mW, 2.5mW, 100mW :که کالس دوم آنها  2.5mWبرد 01
متری دارد.
آدرس وب ):Bluetooth Special Interest Group (SIG
www.bluetooth.com

)Infrared Data Association (IrDA
 IrDAیک استاندارد نیست  ،بلکه نام یک سازمان با مجموعه ای از استاندارد هاست که از  0111شروع بکار کرده است  .استفاده از مادون
قرمز در ماشین حساب ها  ،چاپگر ها و گوشی های همراه بسیار مرسوم است .
مادون قرمز تکنولوژی ای است که از نور استفاده می کند (بر خالف  Spread Spectrumکه از  RFبهره می برد) و در فواصل نزدیک
حداکثر به  4Mbpsدست می یابد که البته سرعت معمول آن  115 Kbpsاست و برای مصارف  IRمناسب بنظر می آید.
از آنجایی که  IrDAاز نور استفاده می کند  ،با شبکه های رادیویی هیچ تداخلی ندارد ؛ اما منابع نوری دیگر روی آن تاثیر می گذارند ،
بطوریکه لینک های  Point to Pointمادون قرمز برد کم یک کیلومتری دارند و در روزهای آفتابی حتی ضعیف تر عمل می کنند (با توجه
به اینکه نور خورشید  11درصد مادون قرمز است) .همچنین از دیوارها عبور نکرده بلکه منعکس می شود  .در مصارف  In-doorبه آن
 Single Room Networkingمی گویند  .همچنین نکته ی دیگر اینکه  Powerآن کم بوده و روی برد تاثیر گذار است (.)2 mW
نکته ی قابل توجه اینست که  IrDAاز لحاظ امنیت بسیار قابل اطمینان است و در واقع می توان گفت که دارای شنود غیر ممکن است (no
).eavesdropping
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Spread Spectrum  شبکه های وایرلس و تکنیک های: فصل پنجم
 مدوالسیون
Spread Spectrum 
FHSS 
DSSS 
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Modulation
مدوالسیون  ،یعنی تغییر سیگنال جهت استفاده در محیطی دیگر( مثل  Modemکه  Digitalرا به  Analogتبدیل می کند) .در
مدوالسیون از امواج  electro-magneticبا سرعت باال به عنوان ( Carrierحامل) بهره می بریم ؛ سه تکنیک اصلی وجود دارد:
ASKتغییر در دامنه
 FSKتغییر در فرکانس
 PSKتغییر فاز

تکنیک Spread Spectrum
فن آوری  Spread Spectrumهمانند اغلب تکنولوژی های شبکه  ،توسط ارتش برای اولین بار بکار گرفته شد و طی زمان و کاهش قیمت
جهت اتصال شبکه های ساختمانها  ،شرکتها و حتی ها استفاده در منازل  ،همگانی شد .
تکنیک ارتباطی  Spread Spectrumپس از  Narrow Bandبرای استفاده ارتش ابداع شد و از پهنای باند پهن تری نسبت به آن بهره
می برد ؛ در حالیکه  Narrow Bandدارای  High-Peak Powerو  Powerباال برای ایجاد موج باریک (با پیک باال) است و
 Jammingو اختالل براحتی در این سیستم ها صورت می گیرد  .اما در  Spread Spectrumکه خود  Noiseگونه است و به سختی
شناسایی می شود  ،دقیقا عکس این قضیه صادق است .

در زیر  ،تفاوت  Spread Spectrumو  Narrowbandرا در میزان قدرت مصرفی می بینیم :
1 MHz Narrowband = 10 W Power
20 MHz Spread Spectrum = 100mW Power
عموما هر چه فرکانس کوچکتر باشد به  Powerبیشتر نیاز داریم.
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 FCCدو نوع کاربرد  Spread Spectrumرا برای استفاده در ارتباطات شبکه های بی سیم تنظیم کرده است که شامل  FHSSو DSSS
می شود.

)FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum
از  79 MHzفرکانس بین  02410تا  024404بعنوان  Channelاستفاده می کند و در هر ثانیه  4بار فرکانس خود را تغییر می دهد.
( Bluetoothدر هرثانیه  0111بار و  HomeRFدر هرثانیه  41بار تغییر فرکانس می دهند).
 Dwell Timeزمانی است که روی یک فرکانس ساکن بوده (حدود  011تا  011میلی ثانیه) و بعد به فرکانس بعدی  Switchمی کند ؛
بین  Switchفرکانسی  ،وقفه ای هست که به آن  Hop Timeمی گویند (که در حد  011میکروثانیه است).
هر جا خواستیم  Throughputرا باال ببریم  ،باید  dwell timeطوالنی تر داشته باشیم؛ مگر آنکه  Interferenceو اختالل فرکانسی
زیاد باشد.
 FCCمیگوید بین دو  Channelکه پشت سرهم  hoppingدارند باید  6 MHzفاصله باشد و بعد از  Hopهای بعدی می توانیم از این
 Hopها که جا انداختیم  ،دوباره استفاده کنیم.

دو قانون  FCCداریم که می توان از یکی از آنها تبعیت کرد:
قانون اول می گوید حداقل باید  74فرکانس از  71فرکانس (هر کدام  )1 MHzرا در یک دور استفاده کرد ؛ که بخاطر  1 MHzبودن
 Channelها  Intentional Radiator ،می تواند تا  1 Wقدرت داشته باشد .
قانون دوم (مصوب  )0111/4/10می گوید شما حداقل از  04کانال  5 MHzبا قدرت  125 mWمی توانید بهره برید که مسلما با تغییر
پهنای باند کانال قدرت مورد نیاز کاهش یافته است .
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)DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum
 DSSSشامل  00کانال  22 MHzاست که باهم همپوشانی دارند و تنها  1کانال ( 0و  1و  )00با هم تداخل ندارند DSSS .نسبت به FHSS
حساستر است (بخصوص تداخل با  ، )Narrowbandزیرا  FHSSاز  79 MHzدر طول ارتباط استفاده می کند  ،اما  DSSSاز 22
.MHz

 DSSSبخاطر تنوع تولید کنندگانش و استقبال بازار  ،از قیمتی بسیار ارزانتر از  FHSSبرخوردار است  ،اما در یک مکان واحد (Co-
) ، locationتنها سه  DSSS APبدون تداخل کار می کنند ؛ هرچند  FHSSبه مراتب بیشتر ،ولی تنها  0الی  0مگابیت Throughput
دارد در حالیکه  DSSSتا  00مگابیت خروجی مفید دارد.
هرچند بنظر می آید که  FHSSامن تر است  ،اما اینطور نیست ؛ چون تعداد تولید کنندگان آن انگشت شمار است و طبق استانداردهای از
پیش تعیین شده  Hoping ،انجام می دهد و براحتی  Trackمی شود.
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802.11  ساختار شبکه ی: فصل ششم
SSID & Beacon
Scanning
Passive Scanning 
Active Scanning 
Association & Authorization
Roaming
802.11 توپولوژی های
BSS 
ESS 
IBSS 
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SSID & Beacons
برای پیدا کردن  Access Pointها و شبکه های بی سیم از ) SSID (Service Set IDو  Beaconاستفاده می شود.
 SSIDنام شبکه است و یکتا ) ،(Uniqueاز  0تا  10کاراکتر  . Case Sensitiveگاهی اوقات به آن  ESSIDنیز گفته می شود و این نام
توسط  Beaconها ارسال می شود .
نکته قابل توجه این است که ) SSID (ESSIDبین  APها و  Clientهای شبکه باید دقیقا یکی باشد تا یک شبکه را تشکیل
دهند و نباید با ) BSSID (Basic Service Set IDاشتباه گرفته شود BSSID( .عددی  HEXبطول  6بایت است که نشانگر
 APاست).
 Beacon Management Frameها که به اختصار به آنها  Beaconمی گوییم  ،فریم های کوتاهی هستند که از  APبه  Clientها
ارسال می شود (البته در  Ad hocاز  clientبه  clientارسال می گردند) تا ارتباط شبکه بی سیم را (Synchronizeانطباق زمانی) کرده
و سازمان دهند .از جمله وظایف  Beaconها می توان موارد زیر را عنوان کرد :


 : Time Synchronizationبرای تطبیق بازه های زمانی ارسال و دریافت بین  APو  Clientها باید صورت بگیرد .
بطور مثال زمان  Hoppingدر  FHSSرا می توان نام برد  Beacon .ها همچنین  Beacon Intervalرا نیز مشخص می
کنند تا بدانیم باید در چه زمانی منتظر  Beaconبعدی باشیم.



 : FH/DS Parametersدر واقع اطالعات مربوط به  Channelها در  DSSSو یا همچنین اطالعات مربوط به Hop



 : SSID Informationدر  SSID ، Beaconارسال شده و  Stationبا مالحظه  MAC Addressفرستنده آن به شبکه

 Sequenceو  Hop/Dwell timeتوسط  Beaconها اعالم می شوند .

ملحق می شود .



) : Traffic Indicator Map (TIMبرای مصرف کمتر باطری و  Station ، Powerها به حالت  Sleepingمی



 : Supported Ratesسرعت ها ی قابل پشتیبانی و پهنای باند مورد قبول  APرا به همه اعالم می کند .

روند ؛ اگر پیغامی برای آنها در  Queueباشد  ،اسم آنها در لیست ثبت می شود تا آنها مطلع شوند .
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Scanning
 Clientبرای اتصال به شبکه بی سیم از طریق کارت  PCMCIAیا  USBخود  ،به سیگنال ها گوش می دهد ) (Listenتا شبکه ای را در
محدوده برد خود پیدا کند  .به این پروسه  Scanningمی گویند  Scanning .به دو گونه صورت می گیرد  Active :و . Passive

Passive Scanning
در این حالت  Stationبگوش می ایستد از  Beacon ،APدریافت می کند و در صورت تمایل  Joinبه شبکه می شود SSID .را روی
 Channelگرفته و  Signal Strengthنیز در هنگام دریافت مشخص می شود Client .حتی بعد از الحاق به شبکه نیز به Passive
 Scanningادامه می دهد.

Active Scanning
این وضعیت برعکس  Passiveعمل میکند و  SSID ،Clientمورد نظر خود را اعالم کرده ) (Probe requestو منتظر جواب می ماند
) . (Probe responseدر حالت دیگر  Clientیک  SSID Broadcastمیفرستد و هر APی که این  Broadcastرا دریافت می کند
برای  SSID ،Clientخود را می فرستند( .در صورت مجاز بودن از لحاظ امنیتی) .این گونه جواب از طرف  APهمانند  Beaconاست با این
تفاوت که حاوی  TIMو  Timestampنیست.
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 Authenticationو Association
اولین گام در اتصال یک  Stationبه شبکه بی سیم  ،صدور مجوز برای اتصال از طرف ( APو یا یک  RADIUSسرور) است  .این
 Authenticationبر اساس الیه دو و یک سری پارامترهای مربوطه است .
وقتی  clientمورد نظر  Authenticateشد  ،به  APمربوطه  Associateمی شود و پس از آن قادر به دریافت و ارسال در شبکه خواهد
بود.

استاندارد  410200دو گونه  Authenticationاز قرار زیر را تعریف می کند :


 :Open System Authenticationمتد  defaultاست که در واقع تنها با دانستن  Client ، SSIDدرخواست
 Authenticationداده و  APدر صورت قبول آنرا به شبکه متصل می کند  .حتی اگر  APدارای تنظیمات ( WEPبرای
رمزنگاری) باشد ،در این مرحله از رمزنگاری استفاده نمی کند و پس از اتصال کامل و  Associationاز آن بهره می برد  .در این
حالت تا زمانیکه  Stationبه شبکه متصل نشده  ،از رمزنگاری آگاه نمی شود .
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 :Shared Key Authenticationدر این روش از  WEPدر حین  Authenticationاستفاده می شود  .در واقع

 Clientدرخواست اتصال را به  APمی فرستد  AP ،یک  Challengeبصورت  Clear Textفرستاده تا  Clientبا کلید WEP
خود آنرا  Encryptکند و این جواب در سمت  APبرای مجاز بودن اتصال  Clientچک می شود  .این روش برای باال بردن
امنیت ارائه شده اما  Hackerبا نرم افزار خود  ،متن  Plain Textو  Encryptedرا گرفته و از روی آن  ،می تواند کلید WEP
را استنباط کند.
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Roaming
 Roamingرا قابلیت انتقال و تحرک کاربر از یک  Cellبه  Cellدیگر ،بدون از دست دادن ارتباط تعریف می کنیم  .برای دستیابی به این
امتیاز  ،شبکه باید دارای پوشش مناسب باشد  .همچنین منطقه بین دو  Cellباید در قسمتی دارای  Overlapبوده تا امکان راهیابی از یک
 Cellبه  Cellدیگر وجود داشته باشد و ارتباط قطع نشود.

در ارتباط  ، Packet based LANعمل  Roamingدر حین  Packet Switchingصورت می گیرد  .اما در ارتباط تلفنی  ،بین یک
مکالمه امکان  Roamingوجود دارد  .در ارتباط تلفنی  ،سکوت یا قطعی لحظه ای کمتر ممکن است مکالمه را دشوار سازد  ،اما در ارتباط
 Packet basedتنها منجر به پایین آمدن  Performanceخواهد شد.
در استاندارد  Roaming ،802.11بطور کامل و کاربردی تعریف و تشریح نشده است و تنها به  Active/Passive Scanو
 Reassociationاشاره شده است.
در واقع  Reassociationوقتی است که یک  Stationاز یک  APبه  APدیگر  Associate ،می شود(به عبارتی دیگر  ،عضو می گردد).
بر اساس  Beaconهای دریافتی  Client ،می تواند قدرت ) (Strengthسیگنال  APرا نسبت به خود ارزیابی کند .

برای بکارگیری  Roamingدر شبکه بی سیم  Mobile IP ،استاندارد  IETFکه در  RFC 2002ارائه شده  ،از طریق بکارگیری Home
 Agentو  Foreign Agentاین مهم را فراهم می آورد .
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توپولوژی های  - 802.11انواع Service Set


) BSS : BSS (Basic Service Setیا مدل  ، Infrastructureبرای موقعیست که چند  Stationبه یک  APمتصل



) ESS : ESS (Extended Service Setشامل دو یا چند  BSSاست که توسط یک سیستم توزیع به هم وصل شده اند

می شوند و تمامی ترافیک شبکه از طریق  APمبادله خواهد شد و ارتباط فیزیکی مستقیم  Clientبه  Clientمجاز نیست  .یک
 BSSدارای یک  SSIDیکتا خواهد بود و یک سلول ) (Cellیا  RF Zoneرا دربر می گیرد و  Clientبا توجه به فاصله و مدار
قرارگیری نسبت به  ، APپهنای باندی معادل  1, 2, 5.5, 11 Mbpsرا خواهد داشت.

و چندین  Cellرا شامل شده و  roamingرا ارائه می دهند .
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) IBSS : IBSS (Independent Basic Service Setیا  Ad hocاز  APاستفاده نمی کند  ،اما در کل شبکه همه

 Stationها از یک  SSIDاستفاده می کنند و خود  Clientها موظف به ارسال  Beaconهستند  .در این روش یکی از Client
ها می تواند  Gatewayبه دنیای بیرون باشد  .به این روش  Peer to Peerنیز می گویند .
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 تجهیزات وایرلس: فصل هفتم
Access Point  انواع

Root Mode 
Bridge 
Repeater 
Wireless Bridge  انواع
Root Bridge 
Non-root 
Repeater 
Access Point 
Wireless Workgroup Bridge 
Wireless Residential Gateway 
Wireless LAN Clients 
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انواع Access Point
یک  APرا می توان به سه گونه به کار گرفت :

Root Mode .2

چند  Clientبی سیم بوسیله  APبه هم و به شبکه  LANمتصل می شوند.

Bridge .1

دو شبکه سیمی ) (Wiredرا به هم متصل می کند  AP .هایی که قابلیت  Bridgeدارند  ،گران قیمت ترند.

APهایی هستند که دو کارت بی سیم ) (PCMCIAبصورت ماژوالر دارند که هر یک می تواند  SSIDمجزا (مثل دو  APجدا)
داشته باشد  ،یا یک کارت بعنوان  APو دیگری بصورت  Bridgeعمل کند .
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Repeater .3

 APشبکه بی سیم خود را به  APدیگر ) (Rootمتصل می کند.
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انواع Wireless Bridge
Root Bridge .2

متصل کننده دو  Bridgeدیگر به خود می باشد ؛ یعنی دو  LANدیگر نیز از طریق آن به هم متصل می شوند.

Non-root .1
به  Rootمتصل می شود و  Bridgingمی کند.

Repeater .3
دو شبکه  Wirelessرا به هم متصل می کند و از پورت  LANخود استفاده نمی کند .
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Access Point .3
در این حالت  ،عالوه به  AP ، Bridgingهم هست و کاربران بصورت بی سیم به آن متصل و  Associateمیشوند.
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Wireless Workgroup Bridge
تنها یک  Clientبرای شبکه بی سیم است که یک شبکه  LANرا به یک  APمتصل کرده و از آدرس  MACخود بجای آدرس کامپیوترهای
 LANاستفاده می کند .

Wireless Residential Gateway
دارای خصوصیات متنوعی می باشد نظیر اتصال  Cable-XDSL-Satellite Modem-Leased Lineو در عین حال بعنوان  ، APکار به
اشتراک گذاردن اینترنت  PPPoE ، DHCP ، L3 Routing ،و  ...را انجام می دهد.

Wireless LAN Clients
انواع  USB ، ISA ، PCIو  ...را شامل می شود که در اصل یا  PCMCIAو یا ) CF (Compact Flashاست و بقیه کارتها مبدل یکی از
این دو گونه به  USBیا  PCIهستند .
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 و کاربردهای آنWLAN Deployment : فصل هشتم
WLAN  کاربردهای
Access Role
Network Extension
Building to Building Connectivity
Last Mile Data Delivery
Mobility
SOHO








Mobile Offices 
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کاربرد ها
در این بخش  ،به کاربرد های مختلف  Wireless LANمی پردازیم .

Access Role
 Wireless LANیک نوع روش دسترسی به شبکه است و در الیه  Data-Linkکار می کند WISP .هایی هستند که از  Wirelessدر
الیه  Distributionاستفاده می کنند که این فرکانس ها همیشه فرکانسهای مجزا و دارای مجوز می باشند.

Network Extension
می توان جهت افزایش پوشش یک شبکه  LANاز  WLANاستفاده کرد.
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Building to Building Connectivity
در گذشته  ،برای ارتباط دو ساختمان از کابل (اغلب در زیر زمین) استفاده می شد یا از  Leased Line؛ که می توان بجای آن از ارتباط بی
سیم استفاده کرد  .این ارتباط می تواند ) PTP (Point to Pointو یا  )Point to Multi-Point( PTMPباشد  ،که در  PTPآنتن ها
اغلب از نوع  Semi-Directionalو یا  Highly-Directionalهستند.

در  PTMPارتباط بین چند نقطه است که عموما بشکل ستاره ای ) (Hub and Spokeو یک ساختمان در مرکز اجرا می شود .در این
موارد از آنتن های  Omni-directionalدر مرکز و  Semi-directionalدر نقاط اطراف استفاده می شود.

Last Mile Data Delivery
در واقع  ، Last Mileارتباط بین  Telcoتا  End-userاست که می تواند با کابل و یا بی سیم باشد.
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Mobility
خصوصیت قابل حرکت بودن و در عین حال اتصال به شبکه از دیگر ویژگی های بارز شبکه بی سیم است.

Small Office – Home Office
بدون نیاز به سیم کشی و ایجاد سوراخ در دیوارهای منازل یا دفاتر کار  ،می توان محیط کار یا منزل را شبکه کرد.

Mobile Offices
استفاده شبکه بی سیم در کنفرانس ها ،کالس های درس ،همایش ها ،بیمارستان ها و مزایای منحصر بفرد آن از دیگر دالیل همه گیر شدن
این تکنولوژی است.
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